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 השר לבין ח״ב אותו בין — שנייה שיחה
 את מהלל הח״ב, מתרפס בתיאור איקס.
 דבריו לתוך ומגניב שמו, את ומפאר השר

 לארצות־ להישלח ״צנועה״: בקשה גם
וה הישראלית ההסברה בשירות הברית,
היהודית. מגבית
 שבו לא הח״ב של שדיברי־החנופה אלא

 ארליך. שימחה שר־האוצר של ליבו את
 שהתפנה עד להשחית, בו בערה חמתו

 לכתוב לשבת כדי הממלכתיים מעיסוקיו
 הורה אחר־כך מבידור. מנחם לח״ב מיכתב

 הפילי־ ואת המיכתב את לשכפל למזכירתו
 אחד לכל אותם ולשלוח מעריב, של טון

ה שבסיעת הליבראלים הכנסת מחברי
ליכוד.

 נוסחו להלן קוליגיאליות. על ויתור
 שר־ של האנטי־פיליטון מיכתב של המלא

 פחות, לא מוצלח כפיליטון המתגלה האוצר,
עצמו: בזכות

!שלום — מבידור ״למנחם
 תירוש א. פירסם ,24.2.78 שישי ״ביום

 מנאומך מצטט הוא ובה רשימה, ב,מעריב׳
 על שר־האוצר את תקפת בו ב,בני־בריוד,

 לשמש יכולה ישראל כי בדרא״פ הצהרתו
 ו־ לאירופה דרא״פ למוצרי צינור־מעבר

 מיסחר בהסכמי קשורים אנו עימן ארה״ב,
 תקפת זה בנאומך דברים בהמשך נוחים.
שר־האוצר. את קשות

ה אל ברצינות התייחסתי לא ״כמובן,
 דברים אמרתי שלא משוס ראשית, דברים.

 דבר לי ייחם לישראל עויין ועיתונאי כאלה
 לפגוע מגמה מתוך נברא, ולא היה שלא

 חבר וגם שחבר־כנסת הצטערתי בישראל.
 אלא הדברים, אמיתות בודק אינו מיפלגתי

 מבלי עליהם, חוזר או דיברי־סרק מפריח
 או המדינה את משרת זה אם להתחשב

 קולגיאליות, על לדבר מבלי בה, פוגע
מזמן. ויתרתי שעליה

 כי בתומי, (זברתי שני, בהירהור ״אולם
 אני חייב חברי יחס על ויתורי למרות

 אלא חבריים מטעמים לא ושוב, לשאולך,
 לעצמו מרשה הכיצד לאומיים, יטעמיס

ב הגובלים דיברי־איוולת על לחזור ח״כ
 ? אמיתותם תחילה מבלי־לבדוק אנטישמיות,

 חייב אינו שהנואס סבור, באמת אתה האס
! ? עצמו את לשמוע

 השאלה על גס האמת, למען ״אולם
 להופעתך הקשור אחר מקרה לולא ויתרתי,

 אלה, שורות כותב הייתי לא האומללה.
 היו כי אס בעבר, זאת עשיתי שלא כשם

 שהפעם משום אלא — לכך הסיבות כל לי
 שפורסם לפיליטון לבי תשומת הופנתה

 .3.3.78 שישי ביום ב,מעריב׳ תירוש א. ע״י
 מסו־ באור אותך מעמיד המצ״ב, הפיליטון

 לא ובוודאי כחבר לי ערב שאיננו ייס
 האמת, למען תקר^אותו. כאשר לך, יערב

 כך על איש עם שוחחוד לא האמת, ורק
 לא ואף תירוש, א. עם לא שכן ומכל

 לי העירו אילולא לפיליטון, לב שמתי
כך. על

 היזהרו חכמים א) :כפולה היא ״המסקנה
גולם. איננו העולם ב) ;בדיבריכם

 אולם ואופי- דרך לשינוי מצפה ״איני
ל מתייחסים כיצד תדע אתה שגס רצוי

בומבאסטייס. נאומים
שימחה.״ ״בברכה,

שפט מי
ק!ד של דו1ח1 על

:מאשימה הזמרת
 אותי הוגו ״אמרגגי

שלי!״ כאקריירה ופגעו
ה העצמאות יום בערב בצפת ההופעה

 ),29( גל נירה הזמרת לגבי היתה, אחרון
 אבל רבות. מני אחת הופעה רגיל, אירוע
 את שעזבה לפני אחדות דקות הערב, בסוף

לא־נעימה. הפתעה לה ציפתה המקום,
ה מזכיר לה אמר טובה,״ זמרת ״את

 כל־כך לוקחת את למה ״אבל עירייה,
 זה לירות 6000 להופעה? כסף הרבה
 כל עם נדהמה. נירה מדי.״ יותר באמת

 דעתה על עלה לא מעולם בעצמה, אמונתה
 שמאר־ לה ברור היה כזה. מחיר לדרוש

 ממישרד סרוטניק, ואבי פרץ אבי גניה,
 סכום ללא־ידיעתה דרשו האמנים, מטה
לקבלו. הצליחו ואף גבוה

 עד הנושא את לברר החליטה גל נירה
ה על הפרטיות חקירותיה תוצאות הסוף.

האמר שני — וקיבלו — שדרשו מחירים
 לתביעה הובילו הופעותיה, תמורת גנים

 ויק- עורך־דיו באמצעות נגדם, מישפטית
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 אודמוס אהוד
 מעמדו את מנצר

 - נח״ב הציסו■
 רגווו ם׳

 בניגוד 0*303
דחוק

 ממניות 5,/> היזמים על-ידי לו הובטחו
הפרוייקט.

 כל ללא ולגיטימי, כשר הכל כאן עד
 כדי תוך כי מסתבר אבל ציבורי. פגם

 אהוד ח״כ עשה זו, במיסגרת פעילותו
 בהחלט היכולים מעשים מיספר אולמרט

 שיש ציבורית לשחיתות מודל לשמש
להוקיעה.

 אוסר ),1951( חברי־הכנסת חסינות חוק
במע להשתמש הכנסת חברי על במפורש

 לחוק 14 סעיף הפרטיים. לצרכיהם מדם
 בתואר להשתמש לח״כ ״אסור :קובע

 או בעיסוקו הכרוכה פעולה בכל תפקידו
 על העובר על החל העונש במיקצועו.״

שנתיים. של מאסר עונש :זה סעיף
 משתמש המפורש, האיסור למרות והנה,

 לצורך כחבר־כנסת בתארו אולמרט ח״כ
 במיסגרת שלו, הפרטיים האינטרסים קידום

 הפרטי לפרוייקט השקעות בגיוס עיסוקו
שמפי הרישמי הפרוספקט על המיסחרי.

 להשקעה, המועמדים בין היזמים צים
 אולמרט עורך־הדין של שמו ליד — מופיע

חבר־כנסת. התואר —

 הציבוו־ח השחיתות
אולמום כ ח״ שר

 על פרס בישראל יחולק פעם אי־ ם ^
י  יהיה שהוא ספק אין הצביעות, שיא י

אולמרט. אהוד ח״כ של בחלקו ליפול חייב
 במת על אולמרט ניצב שעבר בשבוע

 את האשים חסינותו ניצול ותוך הכנסת,
 זאבי (״גנדי״) רחבעם במילואים האלוף

ל מתאים מעמד בעל ״אדם שהוא בכך
 קשריו בשל חברתית,״ שחיתות של מודל

 שבבית־ למרות מזרחי. בצלאל המלונאי עם
 הויצאת על תביעה ועומדת תלויה המישפט

 הח״כ פגע אולמרט, נגד גנדי של דיבה
 האשמות על חזר הסוב־יודיצה, בכללי

ל שיעמדו הנושאים מן אחדות המהוות
 של פעולותיו כי טען במישפט, בירור
 של ביותר התחתונה ״המדרגה הן זאבי

חברתית.״ שחיתות
 פרס את לאולמרט להעניק היה ניתן

 להיות שהתיימר שבעת משום הצביעות,
 החברתית השחיתות כנגד מטיף־בשער

 של חדש מודל הוא־עצמו יצר וציבורית,
ציבורית. שחיתות

 את לנצל מהסס אינו אולמרט אהוד ח״ב
 כדי כחבר-כנסת, והציבורי החברתי מעמדו
 על שלו הפרטיים האינטרסים את לקדם

לכי רווחים לגרוף במטרה הציבור חשבון
 ולכללים לחוק מפורש בניגוד הפרטי, סו

חברי־כנסת. על החלים
 פעילותו מלבד כי יודעים רבים לא

המבי והבלשית, המיפלגתית הפרלמנטרית,
 מאד מעט אך רבה פירסומת אומנם לו אה

 גם אולמרט ח״כ קשור — כספיים רווחים
 בהן שיש מסועפות, מיסחריות בפעילויות

 דבר של בסופו ולצרפו להעשירו כדי
בישראל. המיליונרים לשיכבת

 פעילותו שבצד עורך-דין, הוא אולמרט
המישפטית בפרקטיקה ממשיך הציבורית

 לח״כים־מישם־ המותר דבר שלו, הפרטית
 חברי- על החלים הכללים על־פי טנים

 נותן שהוא השירותים שאר בין הכנסת.
 מישפטי ייעוץ אולמרט מעניק כעורך־דין,

 לחולים רפואי ״מרכז הנקרא לפרוייקט
זרים״. (פציינטים)

ביש ליזום היא :זה פרוייקט של מטרתו
שי שיעניק ענקי, מרכז־רפואי הקמת ראל
 לחולים פרטי מיסחרי בסיס על רפואה רותי
 ממדינות־ערב, במיוחד העולם, רחבי מכל

 וארצות־הברית, אירופה תורכיה, איראן,
 הרפואית״ ״התיירות שמכונה מה את ולפתח

לישראל.
 דודאי, דויד היזם של תוכניתו על־פי
 רב־ מיבנה יוקם בצה״ל, סגן־אלוף לשעבר
 ברמה חדרי־מלון 400 שיכיל ענקי קומות

 למעבדות מחוברים שיהיו ביותר,.; הגבוהה
 לתיירים. שיוענקו רפואיים ולשירותים

 האדריכל בידי תוכננה המרכז תוכנית
 המרכז של הרפואיים והיועצים עינב, זלמן

זוהר. ועזרה מני משה הפרופסורים הם
הוע לראשונה, הפרוייקט תוכנן כאשר

 של בסכום להקמתו הדרושה ההשקעה רכה
 האינפלציה, בגלל כיום, ל״י. מיליון 573

 800כ־ של סכום המרכז להקמת יידרש
ל״י. מיליון
 להיות אמורים זה מסכום ל״י מיליון 400

 כש־ ,ומקומיים זרים ממשקיעים מגוייסים
להע הממשלה את לשכנע היזמים בכוונת

 מיליון 400 של בסכום הלוואות להם ניק
נוספות. ל״י

 של היועץ־המישפטי רק אינו אולמרט
 המנסה בו, פעיל שותף גם אלא הפרוייקט,

 הממשלה את ולשכנע משקיעים לגייס
אלה שירותיו תמורת לפרוייקט. לסייע

 איזכור כי לטעון אולי יוכל אולמרט
 לגייס המיועד בפרוספקט כח״כ, מעמדו

 הסכמתו. וללא ידיעתו ללא נעשה השקעות, י
 הוא־עצמו כי מסתבר המזל שלרוע אלא

 כך המשקיעים, בין הפרוספקט את מפיץ
 כח״כ שתארו ידע שלא לטעון יכול שאינו
בו. מופיע

 זרים משקיעים לשכנע כדי מכך. ויותר
 מנצל המיסחרי־הפרטי, בפרוייקט להשקיע

הממו לחו״ל, נסיעותיו את אולמרט ח״כ
 נסע לא־מכבר הציבור. חשבון על מנות

 למסע- מישרד־החוץ בשליחות אולמרט
 המדינה• חשבון על בארצות־הברית, הסברה

 קבוצות עם להיפגש כדי ניצל זה מסעו את
לשכ במטרה פוטנציאליים, משקיעים של

 50/0 יהיו שבידיו במיפעל, להשקיע נעם
ההת הערך לפי שוות, (שתהיינה ממניותיו

ל״י). מיליון 40כ־ חלתי,
 בין אולמרט, טען שיחות־שיכנוע באותן

 עשוי מישרד־התיירות־והתעשייה כי השאר,
 לעודד על־מנת העיסקה, מן 5070 לממן

 צורך אין לישראל. הרפואית״ ״התיירות את
 הוא שר־התיירות־והתעשייה כי להזכיר

 לסיעת אולמרט של חברו הורביץ, יגאל
לע״מ.
 לנסות במטרה הח״כ מעמד ניצול אם

 חשבון על ונסיעה פרטיים, רווחים להפיק
 פרטי למיפעל כספים גיוס לצורך המדינה

 ציבורית שחיתות אינם בו, קשור שהוא
 ועדת תהיה — ביותר הגרוע הסוג מן

 על־מנת מחדש, להתכנס חייבת שימרון
. זו. להגדרה חדשים קריטריונים לנסח

 להגיב אולמרט ח״כ השבוע כשהתבקש
 מה ״תכתבו הצהיר: הוא הפרשה, על

 העולם עבור תגובה לי אין רוצים. שאתם
הזה.״
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 של באנגלית מהפרוספקט קטע זהולחוק בניגוד
זרים״, לפציינטים הרפואי ״המרכז

להקמת הלירות מיליוני מאות את לגייס כדי משקיעים בין המופץ

 המישפטי היועץ של שמו מופיע התחתונה בשורה המיפעל.
 כחבר־ מעמדו מוזכר השם כשליד אולמרט, א. עו״ד לפרוייקט,

חברי־הכנסת. חסינות חוק על עבירה הוא כזה איזכור כנסת.
31 ■ 2114 הזה העולם


